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●

Színpad igények

○

A minimum színpadméret 6 x 5m, amit a koncert szervezője biztosít, rajta egy minimum 3 x 2m-es
dobdobogó. A színpad mindenképpen lyukaktól illesztési hézagoktól mentes legyen, és eleg masszív,
hogy ne essen össze.
Kültéri koncerteknél megfelelő méretű, esőálló fedés, és takarófólia elérhető közelségben, hogy
hirtelen vihar esetén menthető legyen a felszerelés.
Színpadon lehetőleg, csak fekete színű kabel legyen, szépen színpad szélén vezetve,
bukdácsolásmentesre leragasztva, lehető legnagyobb szabad területet biztosítva a zenekarnak.
A koncert szervezője biztosítson elegendő behajtási engedélyt a zenekari busznak, autóknak, és
mindenképp szabad utat a színpad mellé, lehetőleg, igen közel. (Ha a színpadtól 15m-nél távolabb
tud megállni a zenekari kisbusz, akkor pakolóemberek biztosítása szükséges.)

○
○
○

●

F.O.H. igények

○

A koncert szervezője biztosítson kellő méretű, mennyiségű, felszerelést, megfelelő számú,
teljesítményű végfokkal ellátva. Egy sörszagtól mentes hozzáértő technikus társaságában.
Hangbeállás után lehetőleg még a helyi polgármester fia se tekergessen bele a keverőpultba, vagy ha
ez elkerülhetetlen, kezdésre ugyanaz varázsolódjon vissza rá, ahogy beálláskor hagytuk.
A keverőpult minimum 16 csatornás,6 aux-os, lehetőleg valami ismert, és nem hirhedt (nem
ugyanaz) gyár terméke, és mindenféleképp vörösboroskólatól mentes legyen. Nem sírunk, ha
digitális, csak annak a pontos márkáját idővel előtte kérnénk jelezni, hátha van már egy presetünk
gyártva.
Megfelelő mennyiségü, és minőségű eq, gate, compressor, chorus és delay, a művészi
kiteljesüléshez. Csatornakiosztást lásd alább.

○
○

○

● P.A.
○

A hely kiszolgálásához a helyszín teljes területét lefedő hangrendszer szükséges, lehetőség szerint
elismert gyártók termékeiből összeállítva (NEXO, L’acoustics, JBL!, Meyer Sound, Marin Audio, stb.).

●

Csatornakiosztás:
Lásd. Mellékelt PDF

●

Monitor igények

○

Minimun 6 út, lehetőleg 6 külön prefade-es külön EQzható út, megfelelő mennyiségű ládával. (5 láda,
4 in-ear.)
A monitor hangfalak, lehetőleg minimum 600Wosak legyenek és 15” mélysugárzóval
rendelkezzenek. Nagyon nem baj, ha ezek is valami ismert, elismert gyárból kerültek ki. (NEXO,
L’acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, etc...)
Kevésbé baj, ha külön, hozzáértő, koncert közben nem telefonnal játszó monitorkeverős is hozzáad a
koncert sikeréhez, ha a frontkeverő 30 méternél távolabb van, akkor még indokoltabb.

○

○

●

Fény igények

○

A színpad ízléses bederítéséhez elegendő mennyiségű, minöségű lámpa, párhuzamosan patch-elve,
színezve.
Ha saját fénytechnikust nem viszünk akkor lehetőleg tartózkodjunk a indokolatlan villogásoktól, még
csajozási szándékból se. A pultokba épített hang, rezgésérzékelő presetváltást, akármilyen csábító,
teljes mértékben hanyagoljuk, várjuk meg vele a koncert utani discot, elvégre ez egy koncert. Inkább
kevesebb, eltalált átúsztatás, mint ritmustalan villogás.
Stroboszkóp, és sokkoló használatát szorítsuk a minimumra, lehetőleg ne hagyjuk bent miközben
sörért vagy W.C.re megyünk.

○

○
●

Backline igények - --

●

Catering, öltöző és biztonsági igények

○

A zenekarnak szüksége van egy saját - nem a helyi majorett csoportal közös - zárható vagy őrzött
öltözőre, a mellékelt kiírással ellátva, minimum 7 embernek ülőalkamatossággal (szék), és egy teljes
alakos tükörrel. Elég közel a színpadhoz.
A koncert szervezőjének, kötelessége biztosítani kellő mennyiségű, és értelmi szinvonalú,
közönséget indokolatlanul nem véresre verő biztonsági személyzetet, aki vigyáz a felszerelés és a
zenekar épségére. A koncert időtartama alatt egy főt, aki megakadályozza, hogy indokolatlanul ne
akarjon senki a színpadra jönni, a zenekar 5 tagú és jól is van ez így, lelkes részegek nélkül is.
Szükségünk van koncertre, minimum 5 üveg bontatlan hideg, de nem jeges ásványvízre, a színpad
szélére bekészítve.

○

○
○

Catering

■

A zenekar cateringigénye nem nagy, de szeretjük, ha szeretnek, és ez a szípadi hangulatot is nagyban
befolyásolja.
Ital: a koncert ásvanyvizeken felül (24 db szénsavmentes), örülünk, ha az öltözöben találunk fél liter
tömény italt (pl: vodka, whiskey, pálinka), 10 üveg powerade-et, egy rekesz sört, pár üveg bort (Rosé
és száraz fehér), hosszúlépés arányú higításhoz elegendő hideg szódát (elvégre hungarikum), és
akármilyen üdítőt.

■

■

Étel: minimum egy tálca, hústartalmú szendvics, de mégjobb, ha valami meleg kerül a gyomrunkba,
és semmiképpen nem kell szégyenkezni ha a főszervező anyukájának/szomszédjának a sok
szeretettel elkészített házikosztja kerül elénk, azt szeretjük a legjobban. Sült hurka-kolbásztól
tartózkodnánk, nem azért mert nem szeretjük, sőt, nagyon is, csak a zenekar egyes tagjait
bebizonyítottan azonnal elaltatják.

●

Egyéb információk

○
○

A technikai rider a szerződés szerves része, amit a főszervező aláírásával ellátva kérünk vissza.
A technikai ridertől eltérések lehetnek, de mindenképp időben tudjunk arról, hogy mik is lesznek
azok az eltérések, ne villámcsapásként a helyszínen érje a turnémanagert az agyvérzés.
Mindannyiunk érdeke, hogy a lehető legjobb koncert legyen az adott, ezért azon közösen,
kompromisszumokat keresve dolgozzunk!!!

○

○

○

A koncert szervezője mindenképp időben tudassa a bepakolás, hangbeállás, kezdési, befejezési és
kipakolási időpontokat, hogy mi ne késsünk, és miattunk se késsen senki, minél gördülékenyebb
legyen a rendezvény.
A koncert szervezője, vagy egy hozzáértő megbízottja legyen jelen, vagy gyorsan elérhető az
érkezéstől a kipakolás végéig.

●

Koncert promóciója

○

Mind a zenekar, mind a szervező érdeke, hogy a koncert a lehető legjobban legyen meghirdetve,
senkinek sem jó, ha csak a nagyon bájos, de kötelességből ottlévő pultos lányoknak játszunk. Ezért
lehetőleg mindkét fél használja ki az adott kommunikációs csatornáit maximálisan.
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MONITORS
AUX 1 ( monitor speaker )
AUX 2 ( monitor speaker )
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AUX 8 ( IEM )
AUX 9 ( IEM )
AUX 10 ( IEM )
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